
Persbericht  
 
In november 2009 is het Project 
Capaciteitsopbouw Monkouschool in 
Nieuw Nickerie - PCMN2 afgerond.  
Het project vond plaats in Nieuw Nickerie,  
en had als doel capaciteitsversterking van de  
Monkouschool, een school voor het speciaal onderwijs.  
 
In het kader van het project heeft DGI de leerkrachten van de Monkouschool 
getraind in het maken van maatwerk lesmateriaal met behulp van een 
speciaal softwaresysteem ontwikkeld door Araneum in Amsterdam. Het 
systeem maakt het mogelijk om het lesmateriaal aan te passen aan de 
belevingwereld van de kinderen. Hieraan bestaat grote behoefte zeker in een 
school gericht op leerlingen met een beperking.  
 
Op 11 november 2009 werden de resultaten van het project aan de pers 
gepresenteerd, en konden genodigden kennismaken met de nieuwe 
lesmethoden voor dit type onderwijs. 
 
Het project is succesvol afgerond, met als belangrijke resultaten lesmateriaal 
dat ontwikkeld is in de vakken Rekenen, Taal en Parate Kennis, waarbij 
Parate Kennis een verzamelterm is voor de leervakken. Leerkrachten zijn in 
het project getraind in het systeem en kunnen daar nu zelfstandig mee 
werken. De ontwikkelde materialen blijken enorm aan te slaan bij de 
leerlingen. Ze doen actief mee, steken hun vingers op in de les –iets wat 
voorheen nauwelijks gebeurde- en blijken simpelweg plezier te hebben in het 
leren. 
 
Een afgeleid resultaat is geweest dat er eveneens 2 systeembeheerders zijn 
opgeleid, die zorg moeten dragen voor de nieuw opgezette ICT-infrastructuur. 
Van groot belang voor het succes van het project is geweest dat de ouders 
van de kinderen zich zeer betrokken hebben gevoeld bij het project. Dit heeft 
zelfs geresulteerd in het oprichten van een Ouderraad die zich als doel heeft 
gesteld actief bij de schoolactiviteiten betrokken te blijven.   
 
Ook na het project zullen DGI en de Monkouschool hun samenwerkingsrelatie 
blijven voortzetten. DGI zal in samenwerking met partners in Nederland de 
lesmateriaal-ontwikkeling blijven monitoren, zeker nu er een 
internetverbinding tot stand is gebracht. Eveneens zal er worden nagedacht 
over gezamenlijke vervolgprojecten. 
 
Het project is uitgevoerd binnen het kader van de Twinning Faciliteit tussen 
Suriname en Nederland (UTSN), met als projectpartners de Monkouschool in 
Suriname en de stichting DGI in Nederland. 
 
Voor meer informatie: www.dgifoundation.nl 
 
 


